בס"ד

עולם כמנהגו נוהג
 .1גמרא ברכות לד:
אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא "עין לא ראתה
אלקים זולתך" .ופליגא דשמואל ,דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות
בלבד.

 .2לחם משנה הל' תשובה פ"ח ה"ז
דלמ"ד אין בין העולם הזה וכו' משמע שסובר דהנביאים נתנבאו לעולם הבא.

 .3רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב
העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת.

 .4רמב"ם הלכות מלכים פרק י"ב הל' א'
אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם ...אלא עולם כמנהגו נוהג .וזה שנאמר
בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה .ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח
עם רשעי גוים המשולים כזאב ונמר.

 .5רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ז
אמרו חכמים כל הנביאים כולן לא ניבאו אלא לימות המשיח אבל העולם הבא עין לא ראתה אלהים
זולתך.

 .6לחם משנה הל' תשובה שם
ונראה דרבינו ודאי פסק דלא כשמואל ...אלא שהוא מפרש שמי שאמר כל הנביאים לא נתנבאו אלא
לימות המשיח וכו' סובר שכל הדברים המחודשים שיהיו בעולם כלומר שאין בהם הפך מנהג העולם
כמו ביטול החרבות והרמתים שאין זה הפך הטבע אבל שאר הנבואות הדומות לזה הם לימות המשיח.

אבל שמואל סובר שאין שום חדוש כלל הפך מנהג העולם ולא במנהג העולם ...ואע"ג דאם לא היה
עניות אין זה הפך הטבע ,אלא מפני שהוא שלא כמנהג .ובימות המשיח אין שום חידוש כלל כי אם
שעבוד מלכיות בלבד.

 .7סנהדרין צח.
אמר רבי אלכסנדרי ,רבי יהושע בן לוי רמי ,כתיב "בעתה" וכתיב "אחישנה"? זכו אחישנה ,לא זכו
בעתה .אמר רבי אלכסנדרי רבי יהושע בן לוי רמי ,כתיב "וארו עם ענני שמיא כבר אינש אתה" וכתיב
"עני ורוכב על חמור"? זכו ,עם ענני שמיא .לא זכו ,עני רוכב על חמור.

 .8לקוטי שיחות ח' כ"ז בחוקותי א
און דאס וואס דער רמב"ם פסקנט בספר היד ,ספר הלכות הלכות אז עס וועט ניט זיין קיין ביטול דבר
ממנהגו של עולם ,איז עס ווייל דער ענין פון משיח וביאתו והגאולה בכלל ,איז א הלכה ,הלכה ברורה
ופסוקה .און אזוי איז אויך דער אופן אין דעם .אז ער איז ניט תלוי באופן דמעשה בנ"א...
בעומק יותר דאס וואס דער רמב"ם איז מתאר די גאולה באופן אז עס וועט ניט זיין קיין ביטול דבר
ממנהגו של עולם ...ווייל דער רמב"ם לערנט אז דאס וואס חז"ל זאגן אז ווען סאיז מצב פון זכו וועלן
זיין כו"כ עילויים מיט הנהגה נסית כו' איז דאס אן ענין נוסף אויף עצם גדרו של משיח.

